
Protokoll fört vid förhör med 
Schödin, Ingrid LENA, född 
670626-0269. 
Förhöret hållet på kriminal
avdelningen, Våldsroteln tis
dagen den 8/4 1986 med början 
klockan 15.25. 
Förhörsledare krinsp Paul Johansson. 
Förhörsvittne ej tillgängligt. 

Schödin är underrättad om att hon skall höras ytterligare 
beträffande sina iakttagelser i samband med mordet mot 
Olof Palme. 

Tidigare hörd i enlighet med uppsl ag E 17-5. 

Schödin berättade att hon tillsammans med sina väninnor, 
Anne Holmgren och Charlotte Liljedahl tagit en taxi från 
Barkaby station för att åka med denna till Stockholms Central. 
Schödin kan inte komma ihåg e xakt vilken tidpunkt de tog taxin. 
Föraren till taxibilen visade sig vara en person som heter 
Anders. De var inte bekant sedan tidigare, utan namnet har de 
fått reda på i efterhand. De åkte sedan f.ån Barkaby in till 
Stockholm, och Sveavägen mot Sergelstorg. Under färden på 

• Sveavägen så satt de och pratade och skojade med chauffören. 
På förfrågan så uppger Schödin att de inte lade märke till 
eventuella människor som befann sig på Sveavägen. Hon satt 
under färden placerad i framsätet bredvid föraren. Alltså 
till höger om chauffören. När de i bilen kom fram till trafik
ljuset på Sveavägen vid Tunnelgatan så stannade chauffören bilen 
i den högra filen. Fortfarande satt då flickorna och skojade 

med chauffören och Schödin lade inte märke till några människor 
vid sidan om på Sveavägen eller angränsande gator. Schödin har 
svårt att ange hur länge de stod vid trafikljuset, men det v ar 
ingen onormalt lång tid utan h,n uppskattar att det kan ha rört 
sig om kanske 15 sekunder. Sedan slog trafikljuset om till grönt 
och chauffören han rullade igång bilen och passerade ljusen 
då det hördes två skott. Skotten kom tätt inpå varandra . Chauf� 
fören hade reagerat blixtsnabbt och stannade taxin och han 
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tittade bort mot den plats varifrån skotten hörts. 

F: Förhörsledaren 
5: Schödin 

F: Ja Lena, kan du med egna ord berätta vad du såg för någon
ting. 

s : 

F: 

S: 

Jag såg, precis efter han hade stannat taxin så såg jag 
en, jag kan inte säga att det var en man, någon sprang 

� -
därifrån, men, in mot Tunnelgatan med rock . .  
Du säger in mot Tunnelgatan. 
Alltså där, trapporna. 

F: Mot trapporna, du vet var de där trapporna ligger? 
S: De ligger lite längre in på Tunnelgatan. Sen så ser jag någon 

ligga på gatan och en annan böjer sig över. Det kommer väl
digt mycket folk direkt. 

F: Hur långt efter det du hört skotten ser du den här mannen 

springa, eller personen springa ? 

S: Ja det var inte långt efter. 
F: Sekunder eller någon minut? 

S: Nej det var j u sekunder, 15 sekunder eller någonting sånt 
där rörde det sig säkert om. En halv minut kanske. 

F: Det var så pass lång ... kan ha varit så pass lång tid? 

S: Ja jag vet inte, det är svårt och säga. Det är så länge sen. 
F: Det första du får syn på när du tittar dit, det är i alla 

fall den häp personen .... 
S: Ja som jag tänker på när jag tänker tillbaka på det. 
F: Men tittar inte du bort mot platsen omedelbart när du hör 

de här skotten? 
S: Nej jag tittade bort mot platsen när han bromsa in, vi 

stannade. Det är först då jag reagera att det är någonting 

som h ar hänt. Innan dess gjorde jag inte det. 
F: D u reagera inte för skotten som sådana, utan du reagera för 

att chauffören stannade? 
5: Precis. 
F: Den här personen som du då såg springa, vad hann du se av 

honom? 
5: Att han hade mörk rock. 
F: Du säger han, lutar det åt att det är en man i alla fall? 
S: Ja det gör jag nog. J ag kan inte säga att det är en han, det 

såg jag inte. 
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F: Ser du något mer? 
S: Nej, vad jag minns ser jag bara en mörk rock som fladdrar 

i mörkret. 

F: Hann du se någon längd på personen, eller kroppsbyggn ad 
eller något sådant? 

S: Nej. 
F: Du ser bara en mörk rock? 
s: Ja. 
F: Ser du om han har någon huvudbonad eller något sådant? 
S: Nej. 
F: Under hur lång tid kan du ha sett honom? 
S: Två sekunder, det tar inte längre tid och springa in i 

gränden där. 

Sekunderna efter det att chauffören stannat bilen och fått klart 
för sig va d som har hänt så tillkallade han via sin radio polis. 
Däremot så dröjde det någon stund längre jnnan de på radion fick 
klart för sig att det även var nödvändigt med en ambulans. 

Samtidigt som chauffören tillkallade hjälp så samlades. det ett 
antal människor borta vid den plats där Schödin uppfattat en 
person fallit omkull. Schödin såg dock endast människorna på 
håll, och kan inte lämna någon beskrivning på någon av dem. 

I och med att chauffören skulle stanna kvar tills polis anlände, 
så betalade Schödin och hennes väninnor taxin och klev ur. 
Ungefär en halv minut efter det chauffören tillkallat hjälp så 
hade ambulans kommit till platsen. Schödin tyckte att det gick 
väldigt fort för ambulansen att komma fram. Även polis kom till 
platsen kort efter. 

Schödin och väninnorna uppsökte sedan en restaurang vid Svea
vägen - Kungsgatan där de besökte toaletten. När de sedan kom ut 
på ga tan igen så tittade de bort mot platsen och då hade det 
samltas änn·u mer människor. Schödin och väninnorna gick där
efter åt motsatt håll, och såg inte mer av vad som hände på 
platsen. 

Sammanfattningsvis så uppger Schödin att de kommit i taxin på 
Sveavägen och att Schödin då inte lagt märke till några människor 
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runt på gatorna omkring. Därefter har skotten hörts, och när 
Schödin tittat bort mot platsen varifrån hon hört skotten så 
har hon sett en person med mörk rock sprin92.._in..l. g!j�-�t 
vill säga Tunnelgatan. Omedelbart därefter så uppmärksammar----1:)_g� 
också att en person l�g��i;._Rå.9![!gbanan, o.s.ti ..m._en annan P.,;r
son är böjd över den liggande. □medelbart därefter så ansluter - - -----
sig andra människor. Schödin kan inte lämna någon beskrivning 
uppger hon, på någon av de personer hon iakttagit. 
På förfrågan uppger 5chödin att hon inte sett den springande 

personen bärande något vapen eller liknande. Schödin till
frågades också om hon hade sett någon person med någon 

Walkie-Talkie eller liknande stå i närheten av Sveavägen -

Tunnelgatan, men hon uppgav sig inte sett något sådant. 

Schödin uppger härvid också att omedelbart efter de betalat 
taxin så hade hon själv gått ner Tunnelgatan mot Norra Bantorget 
till första tvärgatan vilken är Dlofsgata�. Anledningen var att 
hon var så kissnödig att hon tänkte söka en plats där hon kunde 
hitta en toalett. Hon såg dock ingen restaurang eller liknande 
där varför hon gick upp T unnelgatan till Sveavägen igen. Under 
promenaden fram och tillbaks så ha de hon inte iakttagit några 
människor. Schödin menar då att hon inte hade sett något ovanligt. 
På förfrågan om hon hade sett någon bil stå parkerad på T unnel
gatan så erinrar hon sig att det hade kommit en bil som kö�de 
T unnelgatan upp mot Sveavägen. Hon hade dock inte lagt märke 
till något speciellt med bilen , och inte heller kan hon ange 
fabrikat eller färg. Genom att titta på en karta kunde hon 

vid förhöret konstatera att hon därefter gått Sveavägen bort 
till restaurang Monte Carlo, och det var där hon tillsammans 
med sina väninnor besökt toaletten. 

På förfrågan om det bara var eventuella bilar hon sett på 
Tunnelgatan, så uppger hon att hon inte sett någon person 
utanför någon bil på Tunnelgatan. Schödin var vid tillfället 
iklädd en svart rock och hon bar på en vinröd så kallade kuvert
handväska. 

f": J a Schödin, du har ju hört hur jag läst in det här· på 

bandet, är det någonting som jag missuppfattat eller läst 
in fel på bandet? 
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s : 

f : 

s: 

Nej. 
K an vi skriva ut det som det är inläst, och det du delvis 
själv har berättat? 
Jadå. 

f: Är det ·nå·g-onting själv som du vill komplettera förhöret 
med? 

S: Inte som jag kommer på just nu. 
f: Då avslutas förhöret klocka n  16.00. 

�� 

V 

�i{��(" 
avskrivet intygas: 
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